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Analiza mo¿liwoœci okreœlania dyssypacji energii
turbulencji cieczy w mieszalniku
w oparciu o jednowymiarowe spektra energii
E( k) = ae 2/ 3 k-5/ 3

Wprowadzenie
Koñcowym efektem wewnêtrznego transportu kinetycznej
energii turbulencji jest jej dyssypacja zachodz¹ca wskutek
lepkoœci p³ynu, w zakresie najdrobniejszych struktur wirowych, charakteryzuj¹cych przep³yw. W mieszalnikach mechanicznych wielkoœæ ta stanowi wa¿ny parametr wi¹¿¹cy ze
sob¹ przep³yw cieczy z efektami procesu technologicznego realizowanego w aparacie; wp³ywa na przyk³ad na tak istotne
zmienne procesowe, jak wielkoœæ pêcherzy dyspergowanego
gazu, wielkoœæ kropel cieczy, czy te¿ powstawanie zawiesiny
cia³a sta³ego [1].
W przypadku homogenicznej w przestrzeni struktury turbulencji prêdkoœæ dyssypacji kinetycznej energii ruchu turbulentnego opisuje zale¿noœæ:
æ ¶u i' ¶u i' ö
÷÷
e = vçç
è ¶x j ¶x j ø

(1)

która wyra¿ona zostaje przez macierz kwadratow¹ o dziewiêciu wzajemnie ró¿nych sk³adnikach [2]. Poniewa¿ bezpoœredni pomiar dyssypacji energii jest niemo¿liwy do zrealizowania, dlatego w celu okreœlenia tej wielkoœci stosowane s¹ ró¿ne metody poœrednie bazuj¹ce na pomiarach prêdkoœci fluktuacyjnych oraz na zale¿noœciach wynikaj¹cych z teorii
przep³ywów turbulentnych [3, 4].
Przedmiotem prezentowanej pracy s¹ wyniki przeprowadzonych badañ doœwiadczalnych i obliczeñ, których celem
by³a weryfikacja i ocena mo¿liwoœci wyznaczania dyssypacji
kinetycznej energii turbulencji cieczy w mieszalniku na podstawie jednowymiarowych spektrów energii w oparciu o drug¹ hipotezê Ko³mogorowa. Otrzymane wyniki obliczeñ dyssypacji energii porównano z wartoœciami uzyskanymi przy
zastosowaniu innej metody wyznaczania tej wielkoœci, a mianowicie na podstawie równania wynikaj¹cego z analizy wymiarowej, po uprzednim okreœleniu wystêpuj¹cej w nim sta³ej
proporcjonalnoœci C.
Podstawy teoretyczne
Zgodnie z drug¹ hipotez¹ Ko³mogorowa [2], przy dostatecznie du¿ych liczbach Reynoldsa w spektrum energii mo¿na
wyró¿niæ tzw. podobszar bezw³adnoœciowy, w którym produkcja energii turbulencji równowa¿y jej dyssypacjê. W obszarze
tym liczba Reynoldsa Rel ruchu fluktuacyjnego jest jeszcze na
tyle du¿a, ¿e mo¿na pomin¹æ ca³kowicie wp³yw lepkoœci p³ynu
i wówczas trójwymiarowa funkcja gêstoœci energii E(k) zale¿y
wy³¹cznie od wartoœci liczby falowej k i prêdkoœci dyssypacji
e, co pozwala wyraziæ j¹ wzorem (tzw. „prawo –5/3”):

(2)

w którym a jest uniwersaln¹ sta³¹ Ko³mogorowa a jej wartoœæ
wynosi 1,4÷1,7 [5]. W pracy przyjêto do obliczeñ a = 1,5 [6].
Prawo –5/3 obowi¹zuje równie¿ w odniesieniu do jednowymiarowych spektrów energii F ii (k), co w przypadku
przep³ywu np. w kierunku osi i = 1 mo¿na wyraziæ w postaci
zale¿noœci:
F11 ( k1 ) = a 1e 2/ 3 k1-5/ 3

(3)

w której a1 jest now¹ sta³¹ wynosz¹c¹ a1 = (18/55)a [5], natomiast k1 jest liczb¹ falow¹, bêd¹c¹ jedn¹ ze wspó³rzêdnych
wektora liczb falowych k, która jest zwi¹zana z czêstotliwoœci¹ fluktuacji prêdkoœci f zale¿noœci¹ [7]:
k1 =

2p
u1

(4)

f

Uwzglêdniaj¹c w równaniu (3) zale¿noœæ (4) oraz nastêpuj¹cy zwi¹zek pomiêdzy jednowymiarow¹ funkcj¹ spektraln¹, okreœlon¹ w dziedzinie liczb falowych, a t¹ sam¹ funkcj¹ okreœlon¹ w dziedzinie czêstotliwoœci:
F11 ( k1 ) =

u1
pF11 ( f )
2

(5)

otrzymamy „prawo –5/3” zapisane w dziedzinie czêstotliwoœci, a wiêc za pomoc¹ wielkoœci, w funkcji której wyznaczane
s¹ z pomiarów jednowymiarowe spektra energii, tj.:
F11 ( f ) = a 1e

2/ 3
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-2/ 3

f -5/ 3 = Af -5/ 3

(6)

Uwzglêdniaj¹c powy¿sz¹ zale¿noœæ, wartoœæ dyssypacji
energii obliczano ostatecznie z równania:
æ 2p ö
÷
e = A3/ 2a 1-3/ 2 ç
è u1 ø

(7)

w którym A jest wspó³czynnikiem proporcjonalnoœci wyznaczanym ka¿dorazowo z funkcji postaci F = Af –5/3, aproksymuj¹cej wyniki pomiarów spektrum energii w obszarze bezw³adnoœciowym (Rys. 1).
Opis badañ i obliczeñ
Jednowymiarowe funkcje spektralne wyznaczano w pracy
na podstawie wyników pomiarów chwilowych prêdkoœci przep³ywu cieczy i uzyskanych na ich podstawie sk³adowych fluktuacyjnych u’. Pomiarów prêdkoœci dokonywano za pomoc¹
anemometru laserowego w mieszalniku z dnem p³askim
o œrednicy 286 mm, wyposa¿onym w mieszad³o turbinowe
tarczowe o standardowej geometrii. Wysokoœæ usytuowania
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w kierunku promieniowym å1 jest oko³o
10 razy wiêksza ni¿ w kierunku obwodowym å3.
W celu okreœlenia œredniej wielkoœci
dyssypacji na podstawie pomiarów wykonanych
dla
trzech
kierunków
przep³ywu obliczano wartoœæ œredni¹,
jako œredni¹ geometryczn¹, tj.:

Rys. 1. Aproksymacja jednowymiarowego
widma kinetycznej energii turbulencji w
podobszarze bezw³adnoœciowym za pomoc¹ funkcji postaci F = Af -5/3

Rys. 2. Jednowymiarowe widmo kinetycznej energii turbulencji uzyskane bezpoœrednio z pomiarów

e = 3 e1e 2e3

(8)

Na wykresie zamieszczonym na rys. 4
przedstawiono porównanie wyznaczonych œrednich wartoœci dyssypacji energii (w postaci bezwymiarowej) z wynikami obliczeñ dyssypacji na podstawie
równania wymiarowego å = C×(u’3/L), w
którym C jest wyznaczon¹ sta³¹ równ¹
4,83, natomiast L jest wielkoœci¹ makroskali turbulencji.
Porównanie i ocena metody

Uzyskane wyniki obliczeñ dyssypacji
energii s¹ porównywalne z wynikami
uzyskanymi na podstawie równania wymiarowego i wielkoœci makroskali turbuRys. 3. Dyssypacja kinetycznej energii tur- Rys. 4. Porównanie wielkoœci dyssypacji lencji równej L = d/2 (gdzie d jest œredbulencji w p³aszczyŸnie mieszad³a dla energii wyznaczonej na podstawie speknic¹ mieszad³a).
trzech kierunków przep³ywu cieczy w mie- trum energii oraz równania wymiarowego
3
Wyznaczanie dyssypacji kinetycznej
szalniku
å = C×(u’ /L) dla ró¿nych wielkoœci makroenergii turbulencji na podstawie jednoskal turbulencji L
wymiarowych spektrów energii jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy charakterymieszad³a nad dnem zbiornika by³a równa po³owie œrednicy
zuj¹ca przep³yw œredni liczba Reynoldsa jest na tyle du¿a, ¿e
mieszad³a.
w spektrum energii mo¿na wyró¿niæ obszar uniwersalnej
Obliczenia wartoœci funkcji spektralnych wykonywano za
równowagi wraz z podobszarem bezw³adnoœciowym. Powy¿pomoc¹ programu komputerowego BSA Flow [8], natomiast
szy warunek sprawdzano, licz¹c dla ka¿dego punktu pomiafunkcjê aproksymuj¹c¹ spektrum w zakresie bezw³adnoœciorowego liczbê Reynoldsa przep³ywu fluktuacyjnego Rel =
wym oraz sta³¹ proporcjonalnoœci A obliczano z wykorzysta(lu’)/n, w której l jest wielkoœci¹ mikroskali Taylora wyznaniem programu TableCurve. W trakcie obliczania koñcowej
czon¹ we wczeœniejszej pracy [11]. Otrzymywane wartoœci
postaci spektrum energii, przedstawionej przyk³adowo na
wiêksze od 100 potwierdza³y [2] istnienie obszaru uniwersalrys. 1, stosowane ró¿ne metody wyg³adzania spektrum za ponej równowagi w wyznaczanych spektrach energii.
moc¹ okien widmowych [9], przy czym analizowano zarówno
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